ZŠ a MŠ Hořičky

Výsledky anket týkajících se mobilních telefonů ve škole
1. Anketa rodičů
26% rodičů je pro možnost používání mobilů ve škole
74% rodičů je pro zákaz používání mobilů ve škole

2. Anketa pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD
15% je pro možnost používání mobilů ve škole
24% je pro zákaz mobilů ve škole
61% je pro omezení mobilů ve škole

3. Anketa žáků (provedeno od 3. do 9. ročníku)
1. stupeň
stav: většina žáků má chytrý mobil, menší část žáků má data v mobilu
mobil používají k:
volání rodičům v případě potřeby, hry, youtube, písničky na tanec, ukazování fotek kamarádům,
zapsání úkolů
názory žáků:
3. r. - většina chce omezit, 4. r. - polovina chce omezit a polovina zakázat, 5. r. - děvčata chtějí
omezení, kluci chtějí ponechat mobily
2. stupeň
stav: většina žáků má chytrý mobil, menší část žáků má data v mobilu
mobil používají k:
volání rodičům, trávení času při poledních pauzách 1 – 2x týdně, hry, ofocení učiva, aktuality na
VKO, zdroj informací k učivu, informování rodičů o známkách, ukazování fotek kamarádům,
sociální sítě
názory žáků:
6. r. většinou by chtěli omezit, 7. r. více žáků by chtělo povolit, někteří by omezili třeba hraní her,
8. r. názory žáků se různí, část je neutrální, 9. r. žáci jsou smířeni s osudem
pozn.: vyšší ročníky již chápou význam mobilů i částečně hrozby on-line světa

4. Názor České školní inspekce zveřejněný v prosinci 2018 v Informačním
bulletinu.
Citace z úvodu článku (ke stažení na stránkách www.csicr,cz v odkazu dokumenty)
„Jedním z aktuálně diskutovaných témat je také otázka užívání mobilních telefonů ve školách a
školských zařízeních (dále jen „školy“). Mobilní telefony jsou v dnešní době běžnou součástí

každodenního života, jsou součástí osobního vlastnictví jejich majitelů, jsou zejména ze strany
mladých lidí důležitým a velmi využívaným nástrojem pro komunikaci s okolním světem i pro
získávání informací o něm. Uvažovat o mobilních telefonech jako o nástroji všeho zla a debatovat
pouze o jejich zákazech nepovažuje Česká školní inspekce za správnou cestu.“

S konkrétním řešením problematiky mobilních telefonů v naší škole budou rodiče
seznámeni během ledna 2019.
Mgr. Karel Dvořáček

